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1. IZBIRA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE in MENTORJA  
 
 

151. člen 
(mentor) 

 
Mentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, 
redni profesor) s področja, ki ga obravnava tema doktorske disertacije. 
 
Tuj profesor je lahko mentor samo, če je gostujoči profesor na fakulteti oziroma če na fakulteti ni 
domačega habilitiranega visokošolskega učitelja za izbrano področje. 
 
Mentor je dolžan v rednih stikih s študentom skrbeti za ustrezno znanstveno raven disertacije. 
Pred predložitvijo doktorske disertacije v oceno mora dati mentor svoje pisno soglasje o njeni 
ustreznosti. 
 
 
Študent se za temo dogovori sam s profesorjem. V kolikor kontaktni podatki profesorja niso 

objavljeni, se pošlje prvo sporočilo profesorju preko referata.  

 

 

V primeru težav pri izbiri mentorja, študent pošlje kratek opis vsebine naloge po e-pošti na 

referat.ljubljana@evro-pf.si, študijska komisija študenta usmeri in predlaga ustreznega 

mentorja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PRIPRAVA DISPOZICIJE  

 
Dispozicija doktorske disertacije 

154. člen 
     (dispozicija) 

 
Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati: 
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a) naslov disertacije: 
Doktorska disertacije je rezultat samostojnega raziskovalnega dela študenta ob zaključku študija. 
Teme doktorskih disertacij predlagajo študentje sami v dogovoru z mentorjem. Tema se mora 
nanašati na strokovno oz. znanstveno področje, za katerega se študent usposablja. Naslov teme 
mora odražati vsebino doktorske disertacije. 
 
b) obrazložitev teme: 
Študent pod to točko obrazloži temo doktorske disertacije, izpostavi pomembna dejstva, ki so 
povezana s temo doktorske disertacije. Na kratko lahko opiše tudi potek same doktorske 
disertacije. 
 
c) problem, predmet in hipoteze raziskovanja: 
Študent pod to točko dispozicije doktorske disertacije opredeli področje, ki ga bo obravnaval in iz 
katerega izhaja problem. Opredelitev problema naj bo natančna in jasna. Lahko vsebuje tudi 
pojasnitev dimenzije problema in pomen njegovega reševanja. Ustrezno opredeljen problem in 
predmet raziskovanja sta študentu osnova za postavitev delovnih hipotez (raziskovalnih vprašanj). 
Študent v tej točki opredeli tudi glavne predpostavke oziroma hipoteze (raziskovalna vprašanja). 
Predpostavke oziroma hipoteze (raziskovalna vprašanja) in omejitve predstavljajo začetek 
obravnave neke teme. Predpostavke so pomembne, ker pri obravnavi teme skoraj nikoli ni 
mogoče zajeti vseh dejavnikov, ki opredeljujejo neko področje. Zato se uporabljajo predpostavke, 
ki študentu omogočijo poenostavitev obravnave. Tako študent predpostavlja, da se mnogi 
dejavniki nekega problema ne spreminjajo, kar olajša delo, saj se lahko podrobneje osredotoči na 
ozko obravnavano področje ali celo na posamični primer. Predpostavke oziroma hipoteze morajo 
biti jasno definirane. 
 
Omejitve pri obravnavanju problema se lahko tudi vključijo v doktorsko disertacijo. Kot omejitve se 
lahko navedejo tudi težave zaradi omejenega dostopa do podatkov, poslovne ali državne 
skrivnosti, pomanjkanje strokovne literature, nepripravljenost odgovornih ljudi za sodelovanje itd. 
 
d) namen in cilje raziskovanja: 
Namen doktorske disertacije v osnovi izhaja iz postavljenega problema in pomeni iskanje odgovora 
na osnovno hipotezo (raziskovalno vprašanje). Študent v disertaciji pojasni namen zastavljenega 
problema in odgovori na vprašanje, zakaj analizira izbrano temo. Nameni pa so lahko različni in 
izhajajo iz problema, ki si ga je študent zastavil pri pisanju doktorske disertacije, vendar morajo 
odgovoriti na zastavljeno vprašanje kaj se bo s predlagano raziskavo v stroki spremenilo. 
 
Cilji doktorske disertacije povedo, kaj vse mora študent opraviti, da bo dosegel namen raziskave. 
Ciljev je lahko tudi več, študent si lahko zastavi tudi več podciljev.  Priporočljivo je, da si študent 
postavi vprašanja, na katera bo tekom raziskovanja, formuliranja in pisnega prezentiranja 
rezultatov raziskovanja, poskušal dati utemeljene odgovore.  
e) oceno dosedanjih raziskovanj: 
Pod to točko skuša študent vključiti dosedanja raziskovanja, ki so se nanašala na temo doktorske 
disertacije. V raziskovanja so lahko vključene publikacije, dokumentarni dogodki, statistični 
podatki, monografske publikacije, dokumenti itd. Študent lahko izpostavi v čem se bo njegova 
disertacija razlikovala od dosedanjih raziskovanj. 
 
f) metode raziskovanja: 
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V dispoziciji doktorske disertacije mora študent navesti tudi metode za doseganje ciljev doktorske 
disertacije. S pomočjo predvidenih metod bo študent poskušal rešiti problem in predmet 
raziskovanja ter dokazal postavljeno delovno hipotezo (raziskovalno vprašanje). Študent 
najpogosteje uporablja eno glavno znanstveno raziskovalno metodo, poleg te pa lahko uporablja 
tudi številne druge, ki se štejejo kot pomožne metode. Ni dovolj, da so metode zgolj našteje, 
ampak naj bo zapisano tudi področje uporabe in način uporabe za vsako metodo. 
 
g) strnjen oris predvidenih poglavij: 
Študent v tej točki na kratko opiše kazalo vsebine (poglavja in podpoglavja).  

 
h) pričakovane rezultate raziskovanja: 
Študent v tej točki dispozicije navede pričakovane rezultate raziskave, s katerimi naj bi prispeval k 
razumevanju določenih ugotovitev.  
 
i) pričakovani prispevek k znanosti in stroki: 
Študent v tej točki dispozicije navede pomembnejše rezultate raziskovanja, s katerimi bo prispeval 
k znanosti in stroki.  
 
j) uporabo rezultatov raziskovanja: 
Študent v tej točki na kratko opredeli možnosti uporabe rezultatov raziskovanja. 

 
k) jedro literature in virov (vsaj 100 enot): 
V zadnji točki dispozicije študent navede vse vire in literaturo (ločeno). Dispozicija doktorske 
disertacije mora vsebovati približno 100 enot literature. Poudarek naj bo predvsem na tuji in izvirni 
literaturi.  
 
l) podatke o študentu (curriculum vitae) s poudarkom na študentovem razvoju na znanstvenem 
področju; 

 
m) bibliografijo študenta. 
 
 
 
Ko mentor potrdi dispozicijo, jo predložite v referat kot je navedeno v nadaljevanju. 

 
 
 

3. TEHNIČNI PREGLED DISPOZICIJE 
 

155. člen 
(tehnični pregled dispozicije) 

 

(1) Pred oddajo prijave teme (dispozicije) doktorskega dela v pisni obliki mora študent posredovati 
dispozicijo v elektronski obliki v Referat. 
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(2) Referat in visokošolski učitelj, ki ga za to pooblasti Študijska komisija, sta dolžna v petih 
delovnih dneh preveriti ali študent izpolnjuje pogoje za prijavo doktorskega dela in ali predložena 
dispozicija vsebuje vse zahtevane sestavine.  

(3) O izpolnjevanju pogojev in opravljenem tehničnem pregledu dispozicije Referat obvesti 
študenta. Če so pri tem ugotovljene pomanjkljivosti, Referat obvesti študenta, ki mora v skladu z 
navodili dopolniti oziroma popraviti dispozicijo ter jo ponovno poslati v pregled. 

(4) Ko Referat obvesti študenta, da izpolnjuje pogoje in je dispozicija tehnično brezhibna, študent 
posreduje dispozicijo v treh obojestransko tiskanih izvodih, skupaj s podpisanim obrazcem za 
prijavo teme iz 150. člena v Referat. Slednji posreduje dispozicijo v obravnavo Študijski komisiji.  

(4) Na Študijsko komisijo se uvrstijo zadeve, ki so v Referat dostavljene najpozneje tri dni pred 
razpisanim dnem seje Študijske komisije. Seja Študijske komisije je praviloma vsak prvi teden v 
mesecu.  

(6) Študijska komisija ugotovi, ali predlagana tema ni bila že obravnavana v drugih doktorskih 
delih in po obravnavi prijavljeno temo in mentorja sprejme, zavrne ali pa zahteva njeno dodatno 
utemeljitev in dopolnitev.  

(5) Študijska komisija na seji preveri ali je študentova prijava popolna. 

(6) Če Študijska komisija sklene, da je študentova prijava popolna posreduje svoj sklep Senatu, 
skupaj s predlogom sestave Strokovne komisije za oceno primernosti teme doktorskega dela. 
 
 
Pred prijavo teme doktorske disertacije morate dispozicijo najprej posredovati v elektronski 

obliki na naslov: referat.ljubljana@evro-pf.si.  

V zadevi naj bo napisano: Tehnični pregled dispozicije (priimek in ime študenta) 

 

Po pregledu dispozicije vas bomo v roku petih dni obvestili o tehnični ustreznosti. In v kolikor: 

 bo imela dispozicija doktorske naloge pomanjkljivosti (iz tehničnega vidika), jo boste morali 

dopolniti in šele nato lahko prijavili temo kot je navedeno v točki 4; 

 bo dispozicija ustrezala merilom fakultete, boste lahko prijavili temo doktorske naloge na 

način kot je navedeno v točki 4. 

 

4. PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 
 

Prijava teme doktorske disertacije 
 

150. člen 
(pogoji za prijavo teme) 

 

(1) Študent naslovi prijavo teme doktorskega dela na Študijsko komisijo. 
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(2) Prijavo teme doktorskega dela  odda študent v treh izvodih in obsega:  
- vlogo, v kateri študent zaprosi za oceno in sprejem prijave doktorskega dela z navedbo naslova 

predlaganega doktorskega dela in področja, na katerem bi študent želel izdelati doktorsko delo 
s predlogom mentorja. Omenjena vloga se odda na obrazcu Prijava teme doktorskega dela 
(Priloga 13). Obrazec podpišeta kandidat in predlagani mentor;  

- dispozicijo doktorskega dela v obliki, kot je opredeljena v 154. členu tega pravilnika. 
 
Prijava teme doktorskega dela in doktorsko delo morata biti praviloma napisana v slovenskem 
jeziku. Izjemoma lahko Senat na predlog Študijske komisije odobri prijavo teme doktorskega dela 
in izdelavo doktorskega dela  v tujem jeziku. 
 
 
Prijava teme doktorske disertacije mora biti oddana v referat fakultete Ljubljana oz. poslana na 

naslov Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.  

 

Prijava mora vsebovati:  

- obrazec Prijava teme doktorskega dela (3 izvodi, obrazec je objavljen v spletnem referatu pod 

gradivi, prijavnica mora biti podpisana s strani mentorja); 

- dispozicija (3 izvodi, priporoča se obojestranski tisk in vezava v spiralo), 

- CV (3 izvodi). 

 
 
 

NADALJNJI POSTOPEK POTEKA V SKLADU S PRAVILNIKOM O ŠTUDIJU NA 

EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI. 


